بسمه تعالی
عنوان اطالعيه:
نحوه ثبت نام الکترونيکی مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نيمه متمرکز دکتری سال  95دانشگاه تبریز

متن اطالعيه:
داوطلبان حائز شرايط شرکت در مرحله ارزيابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال  95دانشگاه تبريز ،الزم است پس از
مطالعه دقیق اطالعیه دانشگاه تبريز در خصوص مرحله ارزيابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال  95از سايت سازمان
سنجش آموزش کشور و يا نشانی زير ضمن ثبت نام در اين مرحله ،مدارک مندرج در بند  3اطالعیه دانشگاه تبريز را از طريق
نشانی زير آپلود نمايند.
نشانی اينترنتی اطالعیه دانشگاه تبريز:
http://pgsd.tabrizu.ac.ir/fa

نشانی اينترنتی برای آپلود مدارک:
http://takmili.tabrizu.ac.ir/phddoc/phdb.php
نام کاربری :شماره داوطلبی

کلمه عبور :شماره پرونده

رعايت نکات زير الزم است:
 -1حجم هر کدام از فايل های آپلودی حداکثر بايد  500کیلوبايت باشد.
 -2در صورتیکه داوطلبی متقاضی شرکت در بیش از يک کد رشته محل باشد بايد به بند  6در متن اطالعیه دانشگاه تبريز
مراجعه نموده و از عدم تداخل زمان آزمون تخصصی کتبی و مصاحبه اطمینان حاصل نمايد .تنها در صورتی داوطلب مجاز به
انتخاب بیش از يک کد رشته محل می باشد که زمان آزمون تخصصی کتبی و مصاحبه اعالمی با هم تداخل نداشته باشند
 -3در صورت بروز مشکل در آپلود مدارک ،داوطلبان با شماره تلفن  041-33392454تماس حاصل نمايند.
 -4مسئولیت عدم ارسال الکترونیکی مدارک بر عهده داوطلبان می باشد.
 -5زمان بندی آپلود مدارک بر حسب دانشکده يا پژوهشکده داوطلبان به شرح جدول زير است:

دانشکده/پژوهشکده

روز آپلود

تاریخ آپلود

ردیف

مهندسی برق و کامپیوتر

يکشنبه

95/2/12

علوم رياضی

دوشنبه

95/2/13

علوم طبیعی

سه شنبه

95/2/14

شیمی ،مهندسی شیمی و نفت ،مهندسی عمران،
مهندسی مکانیک

چهارشنبه

95/2/15

کشاورزی

پنج شنبه و جمعه

 95/2/16و 95/2/17

جغرافیا و برنامه ريزی ،اقتصاد ،مديريت و بازرگانی

شنبه

95/2/18

علوم تربیتی و روانشناسی ،تربیت بدنی و علوم ورزشی

يکشنبه

95/2/19

فیزيک ،پژوهشکده فیزيک کاربردی و ستاره شناسی

دوشنبه

95/2/20

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی ،حقوق و علوم
اجتماعی

سه شنبه

95/2/21

توجه :درصورتیکه داوطلبان در روز تعیین شده در جدول فوق نتوانند مدارک خود را آپلود نمايند می توانند در ساير روزها فقط در
بازه زمانی  95/2/12لغايت  95/2/21نسبت به ثبت نام الکترونیکی و آپلود مدارک اقدام نمايند.

 -6لیست کد رشته محلهای پذيرش دکتری دانشگاه تبريز در سال  95همراه با دانشکده يا پژوهشکده مربوطه به شرح زير است:
کد رشته محل

نام رشته  -گرایش -دوره

دانشکده/پژوهشکده

1009

جغرافیا و برنامه ريزی شهری  -روزانه

جغرافیا و برنامه ريزی

1019

جغرافیا و برنامه ريزی روستايی  -برنامه ريزی
فضايی کارآفرينی مناطق روستايی  -روزانه

جغرافیا و برنامه ريزی

1022

جغرافیا و برنامه ريزی روستايی  -برنامه ريزی
آمايش کیفیت محیطی مناطق روستايی  -روزانه

جغرافیا و برنامه ريزی

1028

ژئومورفولوژی  -مديريت محیطی  -روزانه

جغرافیا و برنامه ريزی

1033

ژئومورفولوژی  -مخاطرات ژئومورفولوژيک  -روزانه

جغرافیا و برنامه ريزی

1040

آب وهواشناسی  -تغییرات آب و هوايی  -روزانه

جغرافیا و برنامه ريزی

1045

آب و هواشناسی  -آب و هواشناسی ماهواره ای -
روزانه

جغرافیا و برنامه ريزی

1055

آب و هواشناسی  -مخاطرات آب و هوايی  -روزانه

جغرافیا و برنامه ريزی

1067

جغرافیا و برنامه ريزی شهری  -نوبت دوم

جغرافیا و برنامه ريزی

1073

جغرافیا و برنامه ريزی روستايی  -برنامه ريزی
فضايی کارآفرينی مناطق روستايی  -نوبت دوم

جغرافیا و برنامه ريزی

1075

جغرافیا و برنامه ريزی روستايی  -برنامه ريزی
آمايش کیفیت محیطی مناطق روستايی  -نوبت
دوم

جغرافیا و برنامه ريزی

1079

ژئومورفولوژی  -مديريت محیطی  -نوبت دوم

جغرافیا و برنامه ريزی

1081

ژئومورفولوژی  -مخاطرات ژئومورفولوژيک  -نوبت
دوم

جغرافیا و برنامه ريزی

1084

آب و هواشناسی  -تغییرات آب و هوايی  -نوبت
دوم

جغرافیا و برنامه ريزی

1085

آب و هواشناسی  -آب و هواشناسی ماهواره ای -
نوبت دوم

جغرافیا و برنامه ريزی

1090

آب و هواشناسی  -مخاطرات آب و هوايی  -نوبت
دوم

جغرافیا و برنامه ريزی

1121

علوم اقتصادی  -روزانه

اقتصاد ،مديريت و بازرگانی

1140

علوم اقتصادی  -نوبت دوم

اقتصاد ،مديريت و بازرگانی

1168

تاريخ  -تاريخ ايران بعد از اسالم  -روزانه

حقوق و علوم اجتماعی

1188

تاريخ -تاريخ ايران بعد از اسالم  -نوبت دوم

حقوق و علوم اجتماعی

1205

جامعه شناسی  -جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
 -روزانه

حقوق و علوم اجتماعی

1233

جامعه شناسی  -جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
 -نوبت دوم

حقوق و علوم اجتماعی

1260

حقوق عمومی  -روزانه

حقوق و علوم اجتماعی

1301

حقوق عمومی  -نوبت دوم

حقوق و علوم اجتماعی

1637

فلسفه  -روزانه

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

1652

فلسفه  -نوبت دوم

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

1679

برنامه ريزی درسی  -روزانه

علوم تربیتی و روانشناسی

1720

برنامه ريزی درسی  -نوبت دوم

علوم تربیتی و روانشناسی

1925

روان شناسی تربیتی  -روزانه

علوم تربیتی و روانشناسی

1943

روان شناسی  -روزانه

علوم تربیتی و روانشناسی

1961

روان شناسی تربیتی  -نوبت دوم

علوم تربیتی و روانشناسی

1969

روان شناسی  -نوبت دوم

علوم تربیتی و روانشناسی

2027

مديريت ورزشی  -مديريت بازاريابی و رسانه ها در
ورزش  -روزانه

تربیت بدنی و علوم ورزشی

2052

فیزيولوژی ورزشی  -بیوشیمی و متابولیسم
ورزشی  -روزانه

تربیت بدنی و علوم ورزشی

2078

مديريت ورزشی  -مديريت بازاريابی و رسانه ها در
ورزش  -نوبت دوم

تربیت بدنی و علوم ورزشی

2091

فیزيولوژی ورزشی  -بیوشیمی و متابولیسم
ورزشی  -نوبت دوم

تربیت بدنی و علوم ورزشی

2121

فیزيولوژی ورزشی  -بیوشیمی و متابولیسم
ورزشی  -پرديس خودگردان تبريز

2142

زبان و ادبیات فارسی  -روزانه

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

2193

زبان و ادبیات فارسی  -نوبت دوم

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

2283

آب شناسی  -روزانه

علوم طبیعی

2295

پترولوژی  -روزانه

علوم طبیعی

2301

زمین شناسی اقتصادی  -روزانه

علوم طبیعی

2319

آب شناسی  -نوبت دوم

علوم طبیعی

2327

پترولوژی  -نوبت دوم

علوم طبیعی

2330

زمین شناسی اقتصادی  -نوبت دوم

علوم طبیعی

2343

شیمی  -شیمی فیزيک  -روزانه

شیمی

2377

شیمی  -شیمی آلی  -روزانه

شیمی

2417

شیمی  -شیمی تجزيه  -روزانه

شیمی

2456

شیمی  -شیمی معدنی  -روزانه

شیمی

2485

شیمی  -شیمی کاربردی  -روزانه

شیمی

2496

شیمی  -شیمی فیزيک  -نوبت دوم

شیمی

2508

شیمی  -شیمی آلی  -نوبت دوم

شیمی

2520

شیمی  -شیمی تجزيه  -نوبت دوم

شیمی

2533

شیمی  -شیمی معدنی  -نوبت دوم

شیمی

2540

شیمی  -شیمی کاربردی  -نوبت دوم

شیمی

2583

زيست شناسی  -فیزيولوژی گیاهی  -روزانه

علوم طبیعی

2596

زيست شناسی  -سلولی و تکوينی گیاهی  -روزانه

علوم طبیعی

2598

زيست شناسی  -فیزيولوژی گیاهی  -نوبت دوم

علوم طبیعی

2605

زيست شناسی  -سلولی و تکوينی گیاهی  -نوبت
دوم

علوم طبیعی

2607

زيست شناسی  -فیزيولوژی گیاهی  -پرديس
خودگردان تبريز

علوم طبیعی

2635

بیوشیمی  -روزانه

علوم طبیعی

2642

زيست شناسی  -ژنتیک مولکولی  -روزانه

علوم طبیعی

2667

بیوشیمی  -نوبت دوم

علوم طبیعی

2672

زيست شناسی  -ژنتیک مولکولی  -نوبت دوم

علوم طبیعی

2700

رياضی محض  -جبر  -روزانه

علوم رياضی

2738

رياضی محض  -آنالیز  -روزانه

علوم رياضی

2776

رياضی محض  -هندسه توپولوژی  -روزانه

علوم رياضی

2797

رياضی کاربردی  -روزانه

علوم رياضی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

2829

رياضی محض  -جبر  -نوبت دوم

علوم رياضی

2842

رياضی محض  -آنالیز  -نوبت دوم

علوم رياضی

2851

رياضی محض  -هندسه توپولوژی  -نوبت دوم

علوم رياضی

2858

رياضی کاربردی  -نوبت دوم

علوم رياضی

2916

آمار  -روزانه

علوم رياضی

2931

آمار  -نوبت دوم

علوم رياضی

2945

بورس اعزام به خارج

پژوهشکده فیزيک کاربردی و ستاره شناسی

2950

بورس اعزام به خارج

پژوهشکده فیزيک کاربردی و ستاره شناسی

2969

فیزيک  -روزانه

فیزيک

2970

فیزيک – روزانه (پذيرش با عنوان فیزيک گرايش
اتمی و مولکولی)

فیزيک

2971

فیزيک – روزانه (پذيرش با عنوان فیزيک گرايش
حالت جامد)

فیزيک

2972

فیزيک – روزانه (پذيرش با عنوان فیزيک گرايش
هستهای)

فیزيک

3067

فوتونیک  -روزانه

3079

فیزيک  -نوبت دوم (پذيرش با عنوان فیزيک
گرايش حالت جامد)

فیزيک

3080

فیزيک  -نوبت دوم (پذيرش با عنوان فیزيک
گرايش اتمی و مولکولی)

فیزيک

3081

فیزيک  -نوبت دوم

فیزيک

3082

فیزيک  -نوبت دوم (پذيرش با عنوان فیزيک
گرايش هستهای)

فیزيک

3107

فوتونیک  -نوبت دوم

پژوهشکده فیزيک کاربردی و ستاره شناسی

3132

فوتونیک  -پرديس خودگردان ارس در جلفا

پژوهشکده فیزيک کاربردی و ستاره شناسی

3155

علوم شناختی  -اعصاب شناختی – مغز و شناخت
 -روزانه

علوم تربیتی و روانشناسی

3157

علوم شناختی  -اعصاب شناختی – مغز و شناخت
 -نوبت دوم

علوم تربیتی و روانشناسی

3167

مهندسی برق  -الکترونیک  -روزانه

مهندسی برق و کامپیوتر

3194

مهندسی برق  -مخابرات (میدان)  -روزانه

مهندسی برق و کامپیوتر

3217

مهندسی برق  -مخابرات (سیستم)  -روزانه

مهندسی برق و کامپیوتر

3242

مهندسی برق  -قدرت  -روزانه

مهندسی برق و کامپیوتر

3277

مهندسی برق  -کنترل  -روزانه

مهندسی برق و کامپیوتر

3302

مهندسی برق – الکترونیک  -نوبت دوم

مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشکده فیزيک کاربردی و ستاره شناسی

3312

مهندسی برق  -مخابرات (میدان)  -نوبت دوم

مهندسی برق و کامپیوتر

3320

مهندسی برق  -مخابرات (سیستم)  -نوبت دوم

مهندسی برق و کامپیوتر

3329

مهندسی برق  -قدرت  -نوبت دوم

مهندسی برق و کامپیوتر

3341

مهندسی برق  -کنترل  -نوبت دوم

مهندسی برق و کامپیوتر

3365

مهندسی برق  -مخابرات (سیستم)  -پرديس
خودگردان تبريز

مهندسی برق و کامپیوتر

3386

بورس اعزام به خارج

مهندسی عمران

3400

مهندسی عمران  -سازه  -روزانه

مهندسی عمران

3520

مهندسی عمران  -سازه  -نوبت دوم

مهندسی عمران

3579

بورس اعزام به خارج

مهندسی عمران

3602

مهندسی مکانیک -ساخت و تولید  -روزانه

مهندسی مکانیک

3619

مهندسی مکانیک  -طراحی کاربردی زمینه
مکانیک جامدات  -روزانه

مهندسی مکانیک

3649

مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی زمینه
دينامیک کنترل و ارتعاشات  -روزانه

مهندسی مکانیک

3673

مهندسی مکانیک -تبديل انرژی  -روزانه

مهندسی مکانیک

3705

مهندسی مکانیک -ساخت و تولید  -نوبت دوم

مهندسی مکانیک

3714

مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی زمینه
مکانیک جامدات – نوبت دوم

مهندسی مکانیک

3726

مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی زمینه
دينامیک کنترل و ارتعاشات – نوبت دوم

مهندسی مکانیک

3736

مهندسی مکانیک -تبديل انرژی  -نوبت دوم

مهندسی مکانیک

3784

بورس اعزام به خارج

مهندسی برق و کامپیوتر

3893

بورس اعزام به خارج

مهندسی برق و کامپیوتر

3980

مهندسی شیمی  -روزانه

مهندسی شیمی و نفت

4009

مهندسی شیمی  -نوبت دوم

مهندسی شیمی و نفت

4039

بورس اعزام به خارج

مهندسی برق و کامپیوتر

4065

مهندسی کامپیوتر  -هوش مصنوعی و رباتیکز -
روزانه

مهندسی برق و کامپیوتر

4085

مهندسی فناوری اطالعات  -سیستم های
چندرسانه ای  -روزانه

مهندسی برق و کامپیوتر

4088

مهندسی فناوری اطالعات  -شبکه کامپیوتری -
روزانه

مهندسی برق و کامپیوتر

4104

مهندسی کامپیوتر  -هوش مصنوعی و رباتیکز -
نوبت دوم

مهندسی برق و کامپیوتر

4109

مهندسی فناوری اطالعات  -سیستم های
چندرسانه ای – نوبت دوم

مهندسی برق و کامپیوتر

4110

مهندسی فناوری اطالعات  -شبکه کامپیوتری -
نوبت دوم

مهندسی برق و کامپیوتر

4131

مهندسی مواد و متالورژی  -روزانه

مهندسی مکانیک

4151

مهندسی مواد و متالورژی  -نوبت دوم

مهندسی مکانیک

4329

توسعه کشاورزی  -روزانه

کشاورزی

4335

مهندسی اقتصادکشاورزی – اقتصاد تولید و
مديريت واحدهای کشاورزی – روزانه

کشاورزی

4341

مهندسی اقتصادکشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی
و محیطزيست  -روزانه

کشاورزی

4351

توسعه کشاورزی  -نوبت دوم

کشاورزی

4355

مهندسی اقتصادکشاورزی -اقتصاد تولید و
مديريت واحدهای کشاورزی -نوبت دوم

کشاورزی

4360

مهندسی اقتصادکشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی
و محیطزيست – نوبت دوم

کشاورزی

4372

مديريت منابع خاک  -روزانه

کشاورزی

4392

مديريت حاصلخیزی و زيست فناوری خاک -
روزانه

کشاورزی

4407

مديريت منابع خاک  -نوبت دوم

کشاورزی

4414

مديريت حاصلخیزی و زيست فناوری خاک -
نوبت دوم

کشاورزی

4418

بورس اعزام به خارج

4424

آبیاری و زهکشی  -روزانه

کشاورزی

4434

سازه های آبی  -روزانه

کشاورزی

4444

مهندسی منابع آب  -روزانه

کشاورزی

4454

آبیاری و زهکشی -نوبت دوم

کشاورزی

4461

سازه های آبی  -نوبت دوم

کشاورزی

4466

مهندسی منابع آب  -نوبت دوم

کشاورزی

4483

اصالح نباتات  -روزانه

کشاورزی

4501

زراعت  -روزانه

کشاورزی

4526

بیوتکنولوژی کشاورزی  -روزانه

کشاورزی

4549

اصالح نباتات  -نوبت دوم

کشاورزی

4554

زراعت  -نوبت دوم

کشاورزی

4567

بیوتکنولوژی کشاورزی  -نوبت دوم

کشاورزی

مهندسی عمران

4602

علوم باغبانی -فیزيولوژی و اصالح درختان میوه –
روزانه (پذيرش با عنوان فیزيولوژی و فناوری پس
از برداشت محصوالت باغبانی)

کشاورزی

4610

علوم باغبانی -گیاهان زينتی  -روزانه

کشاورزی

4633

علوم باغبانی -فیزيولوژی و اصالح درختان میوه -
نوبت دو م (پذيرش با عنوان فیزيولوژی و فناوری
پس از برداشت محصوالت باغبانی)

کشاورزی

4637

علوم باغبانی -گیاهان زينتی  -نوبت دوم

کشاورزی

4701

حشره شناسی کشاورزی  -روزانه

کشاورزی

4713

بیماری شناسی گیاهی  -قارچ شناسی و بیماری
شناسی گیاهی  -روزانه

کشاورزی

4726

بیماری شناسی گیاهی -نماتولوژی گیاهی  -روزانه

کشاورزی

4736

بیماری شناسی گیاهی -پروکاريوت های بیماری
زای گیاهی  -روزانه

کشاورزی

4747

حشره شناسی کشاورزی -نوبت دوم

کشاورزی

4752

بیماری شناسی گیاهی -قارچ شناسی و بیماری
شناسی گیاهی -نوبت دوم

کشاورزی

4756

بیماری شناسی گیاهی -نماتولوژی گیاهی  -نوبت
دوم

کشاورزی

4759

بیماری شناسی گیاهی -پروکاريوت های بیماری
زای گیاهی – نوبت دوم

کشاورزی

5086

زبان فرانسه  -روزانه

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

5091

زبان فرانسه  -نوبت دوم

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

5107

آموزش زبان انگلیسی  -روزانه

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

5131

آموزش زبان انگلیسی  -نوبت دوم

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

